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Vážení čtenáři,

Advent byl plný vystoupení

první díl našich ZUŠkovin se
setkal s velkým ohlasem a nás
těší, že se Vám dobré zprávy
ze školy líbí.

Prosinec patřil vánočním vystoupením a koncertům.
Hned tři se konaly v OC Breda & Weinstein a další
potěšily diváky v Raduni a Domově Bílá Opava.

Nové vydání přináší
informace o tom, co se v ZUŠ
událo od prosince do února,
jaké akce se chystají na jaro,
dočtete se o úspěších našich
žáků nebo o tom, co všechno
se škole podařilo získat.
Stanislava Lohinová, editor

Po tři adventní neděle se návštěvníci OC Breda & Weinstein
setkávali v rámci odpoledního programu s našimi žáky. Jako
první se 5. prosince představili sólisté a soubory z dechového,
pěveckého a akordeonového a klávesového oddělení. Pěvecké
sbory pod vedením Barbory Grygerové a Ka-pe-la Michaely
Ripkové vystoupily 12. prosince. Závěrečné vystoupení pak
proběhlo 19. prosince v režii tanečního oddělení, které diváky
potěšilo vánočními choreografiemi. Všechna představení
našich žáků se setkala s pozitivními ohlasy a snad se na ně
můžeme těšit i příští rok.

Gratulace
Gratulujeme úspěšné tanečnici
Janě Jochimové ze třídy
Lucie Bilíkové, která zvítězila
s choreografií Bored v online
taneční soutěži v kategorii
Profi – výrazový tanec a stala
se i absolutní vítězkou soutěže.

Kromě obchodního centra se naše sbory představily v Raduni
a zpěváci Zdenky Mervové připravili tradiční Vánoční
koledování pro seniory v Domově Bílá Opava.

Vánoční koncert byl znovu online
Vánoční koncert jsme i tentokrát přesunuli do online
prostoru a setkal se se skvělým přĳetím, stejně jako
nahrávka pro poděkování zdravotníkům.
Děkujeme všem žákům, kteří
se zúčastnili okresního kola
soutěže ZUŠ v kategorii sólový
zpěv a gratulujeme Ondřeji
Kaveckému (ze třídy Zdenky
Mervové) a Sandře
Ptášníkové (ze třídy Zuzany
Vávrové) k prvnímu místu
spojenému s postupem do
krajského kola. Těší nás také
další první místa Viktorie
Honkové (učí Zdenka
Mervová), Terezy Slaninové
a Terezie Králové (učí
Katarína Vovková).
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Oba díly Vánočního online koncertu na školním youtube mají
dohromady na tři tisíce zhlédnutí. Koncert vznikal postupně
v listopadu a prosinci a představil rozmanité žánry a nástroje,
sólisty, soubory i orchestry. Nechyběla ani ukázka vánočních
choreografií tanečního oddělení.
V adventním čase jsme také zveřejnili nahrávku skladby
When We Were Young od Adele v podání Martiny Vaculové
(učitelky sólového zpěvu v ZUŠ Město Albrechtice) a Lukáše
Poledny (ředitele a učitele klavíru v ZUŠ Opava), kterou jsme
chtěli vyjádřit vděčnost zdravotníkům za jejich nasazení v boji
s Covid-19. Video vidělo neuvěřitelných 4000 diváků a
věříme, že emotivní nahrávka připomněla obrovské úsilí
vynaložené lékaři a sestrami v boji se zákeřnou nemocí.

Novoroční koncert 2022
Novoroční koncert oddělení akordeonů a kláves
proběhl 14. ledna v kapli Neposkvrněného Početí
Panny Marie.
Diváci z řad přátel a rodičů zcela zaplnili kapli, ve které se
odehrál téměř dvouhodinový koncert. Na programu byla jak
sólová vystoupení, tak dua s učiteli, akordeonový kvintet,
mladší a starší akordeonový orchestr a také dvě varhanní
skladby žáků Václava Stoklasy. Sestřih z koncertu je
ke zhlédnutí na youtube školy.

Výstavy oživují chodby na Solné
Na výtvarném oboru se pravidelně mění výstavy. Na
začátku roku proběhla výstava „Zav(a)ření“ žáků
Lenky Lazarové, kterou v dubnu vystřídá výstava
„Společně architekti“ žáků Michala Poláše.
Zavařovačky plné věcí, které stojí za to uchovat, představila se
svými žáky Lenka Lazarová. Její žáci kreslili sklenice, do
kterých zachytili to, co jim přináší radost (svou třídu na ZUŠ,
krajinu, zvířata apod.). Na vernisáži vystoupil Martin Žurek
a Barbora Matýsková, každý si také mohl zkusit být
zav(a)řený v obří sklenici vyrobené Martinem Lazarem.

Vernisáž výstavy Společně architekti proběhne 17. března
v 17 hodin. V rámci výstavy bude představen model a návrhy
vánočních trhů pro Opavu viděním studentů připravujících se
na architektonické vysoké školy (podzimní práce vedená
společně s ing. arch. Lukášem Dardou).
Také proběhne ohlédnutí se za Letní dílnou architektury
2021 prostřednictvím fotografií Kateřiny Skalíkové a fragmentů
objektů, které vytvořili pro veřejný prostor města Opavy
studenti Zuzany Tázlarové a Michala Poláše.
Ve spodním patře proběhne představení aktuálně živého
projektu Síť signálních věží prostřednictvím modelů na velké
mapě. Všechny srdečně zveme.

Gratulujeme k přijetí
na střední umělecké
školy žákům...
ze třídy Anny Chevale:
• Matěj Rychlý (SŠPU
Opava, Tvorba hraček
a herních předmětů)
• Michaela Krömerová
(AVE ART Ostrava,
Interiérový design)
ze třídy Markéty Jedličkové:
• Jonáš Světlík (SŠPU
Opava, Průmyslový design
a SUŠ Ostrava, Průmyslový
design)
• Linda Volná (SŠUŘ
Ostrava, Grafický design
a Střední odborná škola
umělecká a gymnázium,
Multimedia Grafika Design
ze třídy Lenky Lazarové:
• Aneta Barešová (SŠPU
Opava, Grafický desing
a SUŠ Ostrava, Kresba
a ilustrace)
• Karolína Balášová
(SŠPU Opava, Grafický
design a SUŠ Ostrava,
Kresba a ilustrace)
• Rozálie Kunešová
(SŠPU Opava, Průmyslový
design)
• Karolína Blahutová
(VOŠON a SŠPO v Praze,
Modelářství a návrhářství
oděvů a SŠDAM Prostějov,
Design oděvu)
ze třídy Markéty Janečkové:
• Ema Voždová (SŠPU
Opava, Grafický design)
• Štěpán Chovanec (SŠPU
Opava, Design hraček)
ze třídy Michala Poláše:
• Adéla Vitásková (SŠPU
Opava, Průmyslový
design)
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Akce na jaro/léto
Od března budou probíhat Třídní
předehrávky. Aktuální seznam
předehrávek najdete na webu školy.
Václav Stoklasa připravil se svými
žáky a hosty Varhanní křížovou
cestu, která proběhne 20. března
v kostele sv. Petra a Pavla v Hradci
nad Moravicí a 27. března
v Konkatedrále Nanebevzetí Panny
Marie v Opavě.
7. ročník festivalu Kytarová smršť
je naplánován na 5. května
ve Slezském zemském muzeu.
Festival ZUŠ Open - Colours
of ZUŠ IV se uskuteční 3. června
ve Dvořákových sadech, sadech
Svobody a na Ptačím vrchu.
Ve dnech 8. – 12. června se bude
v Minoritském klášteře konat
58. ročník Mezinárodní
interpretační soutěže
Beethovenův Hradec v kategorii
klavír. Závěrečný koncert proběhne
v Domě kultury města Ostravy
s Janáčkovou filharmonií Ostrava.
Autor: Regina Knapíková

Krátké zprávy ze ZUŠ
ZUŠ a SRPUŠ uspěli s žádostmi
o granty na kulturní akce. Město
Opava tak podpoří Colours of ZUŠ,
Kytarovou smršť, Magický klavír i nový
festival Dechových orchestrů.
K Vánocům si škola nadělila krásné
nové cembalo a profesionální
vypalovací pec na keramiku.
Pro zájemce o aktuality ze života školy
je připravena možnost odběru
newsletteru, ke kterému je možné se
přihlásit přes web školy.

Nahráváme nový online koncert,
který bude tentokrát věnovaný školním
orchestrům. Premiéra na youtube se
plánuje na duben/květen.
Talentové zkoušky proběhnou
ve dvou termínech. První kolo (pro
hudební obor) se uskuteční 19.–22. 4.,
druhé kolo (pro všechny obory) je
naplánováno na 23.–27. 5.

Vánoční koncert 1. díl

Víte, že ZUŠ Opava žĳe i na sítích?
Najdete nás na Facebooku,
Instagramu i Youtube.
Vánoční koncert 2. díl

Magazín ZUŠkovník vydala Základní umělecká škola, Opava, p. o. vlastním nákladem. Editor: Stanislava Lohinová.

4|

